
ОГОЛОШЕННЯ!!! 

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти» Міністерства освіти і науки України разом з Асоціацією 

«Свинарі України», .Продовольчою та сільськогосподарською організацією 

ООН (ФАО) та Європейським банком реконструкції і розвитку в рамках 

проєкту технічної підтримки «Здоров'я тварин, безпечність харчової продукції 

та програми гарантування її якості» за підтримки Науково-методичного центру 

ВФПО, Міністерства освіти України та Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів оголошує Грант на 

кращий проєкт з метою посилення боротьби з 

антибіотикорезистентністю в тваринництві. 

Мета конкурсу. Підвищенння обізнаності щодо ризиків, пов'язаних з 

розвитком антибіотикорезистентності, та їх зниження, вироблення шляхів 

відмови від/мінімізації застосування протимікробних препаратів у 

тваринництві, птахівництві, рибництві та/чи бджільництві, підвищення 

стандартів утримання тварин та безпечності продукції тваринництва! 

У конкурсі не братимуть участь заявки, що базуються на просуванні 

комерційних продуктів та технологій!  

Переможець отримає суму, еквівалентну 10 тис. доларів, на 
реалізацію проєкту. 

Зверніть увагу, заклад освіти кошти приймає шляхом підписання угоди з 

ФАО терміном на 10 місяців! 

Для участі необхідно: 

- сформувати проєктну команду та згенерувати ідею; 

- викласти її у вигляді заявки (не більше 7 сторінок А4 формату , шрифтом 

Times New Roman, розміром 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5) 

українською та англійською мовами; 

- заповнити форму за посиланням: 

https://docs.google.eom/forms/d/e/1FAIpQLSdXmqwtI7CkVl7ZB3VHOkq2Xn

uVLi nWhTsGfVpyHKfNgpJc1w/viewform?usp=sf link 

- надіслати заявку на розгляд комісії на електронну адресу: AMR-Ukraine- 

Contest@fao.org 

Увага! Від однієї команди на конкурс приймається лише один 

проєкт! 

Що важливо відобразити у проєкті? 

Реалістичність (можливість практичної реалізації проєкту в 
умовах реального виробництва). 

Чітке формулювання підходів для відмови чи контрольованого 
застосування протимікробних препаратів, моніторингу 

антибіотикорезистентності. 

Простежуваність кроків реалізації. 
Деталізований бюджет використання грантових коштів. 

Прогнозованість і моніторинг результатів.  
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Реалізація проєкту впродовж не довше 10 місяців.  

Висвітлення діяльності та результатів проекту.  
 

Терміни проведення конкурсу 

З 15 червня по 15 вересня 2021 року подача заявок на участь.  
15 жовтня 2021р. – оголошення результатів конкурсу. 

 

Комісія оцінюватиме проєкти за 10-бальною шкалою за 

такими критеріями: 

1. Відповідність прєкту цілям гранту. 

2. Склад команди. 
3. Реалістичність (готовність до втілення у десятимісячний 

період). 
4. Креативність. 

5. Можливість масштабування прєкту. 

6. Деталізованість бюджету. 
7. Якість підготовки заявки: відповідність вимогам до 

структури. 

Вимоги до структури заявки 

Розділ I. Базова інформація 

1. Назви закладів та підприємств, що беруть участь у проєкті 

2. Повний перелік учасників команди (ПІБ, посада, науковий 
ступінь, якщо є, місце роботи) 

3. Досвід і спроможність  

Розділ II. Опис грантового проєкту 
1. Назва грантового проєкту 

2. Загальна інформація (обґрунтування проблематики) 

3. Мета грантового проєкту 
4. Спосіб досягнення мети 

5. Детальний опис грантової діяльності  

6. 5.1. Завдання 
7. 5.2. Очікувані результати 

Розділ III. План реалізації прєкту 

1. Очікувана тривалість проєкту 
2. Календарний план реалізації проєкту 

3. Бюджет (бюджет може включати оплату роботи експертів 

прєкту, витрати на відрядження, закупівлю витратних матеріалів, 
адміністрування проєкту). 
 


